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BestlllJngs-
formular

D

I

REG. NR. /~? %
Justitliministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

HåvedeJ"erl:ivet, Nr.Omme se;: Akt: Skab nr.
(udfYldes øl dommerko"toret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn: Id
ti København kvarter) -

eller (i de sønderjydske lands·
dele) bd. og bI. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

80gn.

Købers }
K d··t bopæl:re I ors

I ,/ I
/ / ;

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

(hvor sidaol findes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede g,.,rdej el' Simon Opstrup Kristensen,

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 1.9:.

af Ilovodo j er lavet by lYr. OI~InG
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

~ogn,

Arealet beskrives således:

Areale l; vest for kirken hen til j ernballen o:~; iøvric;t en brWillJlle p~~

2~ rn. syd for lcirlwL;c'.l'den GrullsenJe [noel ves L til j ernbo.nen o~ [,lod

øst til vejen, jfr. vedlugte kort.

fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke behygge, eller beplantes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves gru, eller anbringes ,transformatorstationer, telefon· og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at uuviue lade oG lcostald samt omby:;ning.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses

la afHovedejerlo.vet by
på min ejendom matr. nr.
ITr. Omme sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Nr. Omme menighedsråd hver for sig.

Grønbjerg , den l /3 19 51.
S~non Kristensen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående
bestemmes det,' at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1.9:.
Hovadej erlo.vet by Nl.'. Omlne

fredningstil-
bud,
af sogn

~~xxx:xxxx:tlkxx;::xxxxx~kro<:xxxxxxxfJtlt,xxxxxxx~~ hvilket matr. nr. i forbin·
delse med matr. nr. In, l~ ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den G / 3 19 ~l .

11. lUcllter.
Jensco &: Klel:lskov, AIS, København.

Al;)UNIlO"Gi!o 1l00'~YI(,KI!AI 11015T1I!1AO 64911



Indfort i dagbogen for retnkredn nr. 83, Riw~k0binr; købstad
em.v., den 7/3 l')5l.

Lyst.'ringbo{';: 13el o, Hr. OmlJ~eDl. l.Akt,.$lmb. D. m', 1178.

Anm.: Forutl er lyst !)[l utegfJ-l1dog servitutter.
G. Simonsen.
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fREDNINGSNÆVNET
FOR

_ RINGKØBING AMTS FREDNINGSKREDS

DOMMrRJo..ONTOIUT lTl ri ON 0732 H II

R.nl'køb.ng, den ll.oktober 1988.
RAr 206/1988.

69,0 RINGK013INC

Nævnet har d.d. tilskrevet Videbæk kommune, Bygningsafdelingen,
6920 Videbæk, således:

"Vedrørende opførelse af redskabsrum ved Nr. Omme kirke.

Nævnet mendeler herved i medfør af naturfredningslovens § 34 fornø-
den tilladelse til opførelse af det ansøgte redskabsrum.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
tilladeisens meddelelse, jfr. naturfredningslovens § 64a.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge even-
tuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for over-
fredningsnævnet (adr.slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af bl.a. ansø-
geren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågæl-
dende klageberettigede.

II En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage
iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
overfredningsnævnet. "

Hvilket herved meddeles •

./ . Kopi af ansøgningen samt kortbilag vedlægges.
Med venli hilsen

skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen . _
jnrEJ~~-3 Bil.)
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